HET NIEUWE VERBOND (INLEIDING)
“Maar God bewees ons Zijn liefde doordat Christus voor ons is gestorven is toen wij nog
zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken,
dankzij Hem zullen worden gered en niet veroordeeld”
Romeinen 5:8-9
1. God bewees ons Zijn liefde! En dit deed Hij door in de mens Christus Jezus te sterven
voor mensen die zondaren waren. Christus Jezus was gehoorzaam aan Zijn Goddelijke
opdracht door te lijden, sterven en op te staan 1 Korintiërs 15:3-4, 1 Petrus 2:24, 1 Petrus 3:18 e.v.a.. Hij
was het Lam van God Johannes 1:29 door God zelf beschikt als offer vgl. Hebreeën 11:7 zodat een
ieder die gelooft door dit offer vrij van onze zonden is geworden Efeziërs 1:7, Handelingen 13:38-39,
Romeinen 3:22-26
.
Hij, Jezus, werd een vervloekte door te gaan aan het kruishout Galaten 3:13, en nam de
veroordeling weg die [in] de wet is. Kolossenzen 2:13-14.
2. Het offer van Christus is een universeel offer en geldig voor alle mensen, zelfs voor de
hele schepping Johannes 3:16-17, Matteüs 28:19, Kolossenzen 1:23 en Hij zal niemand die tot Hem komt
weigeren Johannes 4:14, Johannes 6:37.
3. Het offer van Christus is een Nieuw Verbond tussen God en mens, een Levendmakend
verbond in Geest en niet een geschreven wet Lucas 22:20, 2 Korintiërs 3:6, Hebreeën 9:15. Aangezien er
een Nieuw Verbond is, is het oude buiten werking gesteld. Galaten 3:21-25, Romeinen 8:1-2.

Opmerking
Er wordt in de Bijbel over verschillende verbonden gesproken. Het Nieuwe Verbond waar
hier over gesproken wordt is een verbond in Christus, ook wel het ‘genade-verbond’
genoemd. Daarnaast is er sprake van een Nieuw Verbond met Israël. Het is belangrijk het
onderscheid tussen deze twéé “Nieuwe Verbonden” te zien anders passen wij het verbond
dat God ééns weer zal sluiten met Zijn Volk, Israël, ten onrechte toe op onszelf! Dit kan tot
verwarring en problemen leiden. Zie hiervoor (ook) het hoofdstuk over Israël.
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